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 (24أش)خدمتهألحتاد مع يسوع فى االشراكة ومن أجل : غريةالل باشتعاإل

I - (نصافالعدالة واإل)احلق  غرية يسوع من أجل 

؛42:6؛16:5؛1-9:6؛2-4:4؛1:11،41أش() ألنصأأ  وة لاد لأأ) لحأأ عأأ أشأأاء كيرءأأ   تنبأأ  -أ

يقأأأأأأدو لنبأأأأأأ  24أشأأأأأأاء ك(61:2؛56:1؛51:2؛24:1،0،2؛00:5؛04:1،16؛03:12؛42:11

.(2-12:1 ؛ل0:11،14:12،11:5مت)فى لا لميلهتحتقء د يس عح  لنتص رإ ل ئءسءةع 

لُر َتتَّل   ( لشأا  ). اْلَحقَّ لأِلَُممِ فَيُْخِرُج ... (يس ع)ُمْختَاِري  ... هَوَذا َعْبِدي" ِِ َْْك الَ يَ ََ ََ اْلَحلالَ يَِكلُّ   قَّ فِل  يََضل

(24:1،2أش) ."األَْرضِ 

(10-24:13أشاء ك).غء  يس علت سءس لح فى ألرض وت ح كءر ألي وت آخ ح يةعب د  - 

بِّ " ْْ  أُْغِْيَةً َجِديَدةً غْ وا لِلرَّ بِيَحهُ ِمل ِْ ََ فِل  اْلبَْحلرِ أَي َهلا . أَْقَصل  األَْرضِ تَ َْْحلِدُرَ ََ  اْلُم  ُُ ُُ ِمْلل ُسلكَّاَُُها رُ اْلَجَزائِلََ ََ 

َِ الْ  يَّةُ لِتَْرفَ يَارُ ا َصْوتََها اُمُدُُهَ ََ  بَرِّ َُ . الَّتِ  َسَكََْها قِيَدارُ  لدِّ ا ََ لِتَتََرَُّْم ُسكَّ ْْ . َسالِ ب  ... لِيَْهتِفُوا ُرُؤَِس اْلِجبَالِ ِم اللرَّ

ِْْهُض َغْيَرتَ َكَرُجُِّ ُتُرٍَب  (مجءئه لر نى) َكاْلَجبَّاِر يَْخُرج يَْقَوى(يزأر) يَْصُرخُ ََ  ْهتِفُ يَ . هُ يُ  ".َعلَ  أَْعَدائِهِ  ََ

. الي وآخ فىأب زمن ط ستشت كفىح ية لاب د :أقص  األرض -ج

ََ فِ  اْلبَْحرِ  َْْحِدُرَ .وتشمل لجزر لتىفى ألرض: اْلُم

ملءئةب لسك نعلى لس  حلفى ألرضتشملم  يزو :اْلَجَزائِر

يَّةُ  . لمن ط  لصح  ويةفى ألرضوتشمل لمدن لصغء  فى لب يةو :اْلبَرِّ

(قءد ر) لسا ديةو(س لع)سالمءةفى ألردنإق ى:سالََديار قيدار 

.فءه   لصال يصابحشد لن سللاب د وهىأم ي : اْلِجبَالِ رؤَس 

يضأههدمأ يظلأموسء قف(15-12آية).وأحك مةعلى لظ لمء (10آية)وصفأشاء كمجئيس ع لر نى -د

.النحت جق ضىإالعندم يك نهن كظ لمء .شابة

ب  َكاْلَجبَّاِر يَ " ِْْهُض َغْيَرتَهُ َكَرُجُِّ ُتُرٍَب . ْخُرجُ الرَّ ََ . يُ يَْقَوى َعلَ  أَْعَدائِهِ  يَْصُرخُ يَْهتُِف  ََ. ُِْْذ اللدَّْهر . قَْد َصَمت  ُم

ُِْخُر َمعاً . َدِة أَِصيحُ َكاْلَوالِ . تََجلَّْدتُ . َسَكت   أَ ََ ُْفُُخ  اكَكلا َ آخلر.أَ ََ أَُجفِّلُف ُكلَُّّ ُعْبلبَِها (زالزل) ُب اْلِجبَلاَل  (جفأ  )ََ

ُف اكَجا َ  أَُُبِّ ََ َُْهاَر يَبَِاً  أَْجَعُُّ األَ (15-24:10أش) ."ََ

.يزأرفىمضم ن ألحد ث لم تبههبمجئيس ع لر نىويهتفرأىأرمء  ل   -ه
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َْ اْلَعلل َِ  ا" ب  ِملل للِجيُ  يَْصللُرُخ   يَُزْمِجللرُ لللرَّ للُعوبِ  إِلَلل  أَْرللَراأِل األَْرضِ بَلَللَ  الضَّ ََ الب  بِّ ُخُصللوَمةً َملل ََّ لِلللرَّ . ألَ

دٍ يَُحاِكُم وهُ  َِ ب  . ُكَُّّ ِذي َج ْيِف يَقُوُل الرَّ َِّ َُ األَْشَراَر لِل لٍة .يَْدفَ ْْ أُمَّ لر  يَْخلُرُج ِمل َْْهُض َُلْو   ُهلَوَذا البَّ يَل ََ لٍة  إِلَل  أُمَّ

ْْ أَْرَراأِل األَْرضِ َعِظيم   (04-45:03أر) ".ِم

نصأ  لشأابهطأال  لحأ و إسأتتح كغء تأةإ.(4:11 يأ)علأىشأابةوس علهغء  عظءمةعلىبءتأهأي

لشأابةزئءأ همأ خأاليهلأ نب يأ  و ألنيهلأ يسأ عغء تأة.(24:10أش) أليأ وآخ بص ر عظءمةفى

.و لادينتص و علىوبءنم يغلب  

(4:11 ي) ."أََكلَْتِْ َغْيَرةُ بَْيتَِك "

رسأ لءة لاظمأىهأىدعأ  لتلمأ   إ.ح  لأوتصحءح لخه ك لى.جال ألم ر لخ طئهصحءحة نص  هإ  -و

يأألمءأأد نفأأىنصأأ  فأأىإ ألت سأأءس لحأأ و لتبأأديليسأأتلزوللتحأأ لوهأأ   لتكلءأأف(42:19مأأت)يأل ألمأأم

.مملكةأبلأءسأس سيفىيلم ملك تهللاوح ر لح منص  وآخ  ألي وسءك نم ض ع إفى. لمجتمع

.(11ي رؤ). لتنجءم لخء  و لسح ونس نءةر سخةفى لح ية إنص  ز ئفةإسءقءمأبلءسح ية

نصأ   معتكلءفيس علت سءس لح و إحد ل أوضحمر ليت بىللش  يةو24يقدوأشاء ك:ختبارمحك اإل -ز

 بالعبلادةهلأ ي و(24:2أش)لءسأ ع،خ ص عميلقإنص  يجبأنيك نفىوالكوأقت  بن لإل.فى ألرض

 ربشأأأ و كلللرا ةينأأأتنعنأأأهو(24:1،1أش)بقلللوة اللللرَس القلللدسيمأأأ رس،و(14-24:13أش)البلللفاعية

ةم تبهو(6-24:1أش)معهللابالع قة الحميمةشتالةم بالبرم حء  ملءئهن باة(24:11أش)ب لملك ت

.(45-24:16أش)لربأما  ا معدى الطريقب وح

:11لأ )تالءمهعأ  أليأ و ألخءأ   ه(2-12:1ل )نه ر  وهيس ع لى لصال لءال ءم ن ل ىيدع فض لم -ح

.سءح لضد لم" ل حش"علىيدىسءزد د لظلمجد  (44-01

قَاَل لَُهْم أَْيضاً " ٍْ َمثَ ً فِل  أََُّلهُ  ََ َْ يَُصللَّ  ُكلَُّّ ِتلي ْْبَِغل  أَ الَيَُملَُّّ  يَ َْ إِلَْيلِه ...  ََ لاِرِخي ِْْصلُف  ُ ُمْختَاِريلِه الصَّ أَفَل َ يُ

هُ  ََ لَْي ً  ََ ِْْصفُُهْم َسِريعاً ُمتََمهُِّّ  َعلَْيِهْم؟وََُهاراً  ْْ ََ ! أَقُوُل لَُكْم إَُِّهُ يُ َِ لَِكل لا َِ ُْ ُْ اإِل ََ أَلََعلَّلهُ يَِجلُد  َمتَل  َجلاَ  اْبل  اإِليَملا

(2-12:1ل ق )" َعلَ  األَْرِض؟

ََ فِ  أَيَّاِ  ُُوٍس " َِ  َكَذلِكَ َكَما َكا ا َِ ُْ ِْ اإِل َُ أَْيضاً فِ  أَيَّاِ  اْب  (11:46ل )." يَُكو

  نهأ روحتمءة لصال لأءال أيديس ععلى.عملءةأعم لونص   لىعملء تسء سءةو إطال  لح إيقتضى -ط

 لامأأل ألجتمأأ عىفقأأ النوء  لسء سأأيءحأألبأأ لتغ ألذىالي و لظلأأم.للتا مأألمأأع لظلأأمفأأى لاأأ لم ل وحأأى

(شءه ني)روحيمصدر  ل ئءسى

و حأد مأ .كتأ  نتا ملماهب له يقة لتىيالمه لنأ  لأنو ألنص  وأنناهىأول يةللح م  لض ورى -ي

لتزمنأ بنامأةإ،عنأدم 4339سأبتمب 19حظ تفىت ريخبءت لصال  لا لمىفىمدينةي نس سي نتلأهم ل

.42/1ح ونص  إمعأعم لو لادلم أجل لح 42/1هللاأنن حد لصال 
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II-عالن داود عن العبادة إ: بادة على األرض كما هى ىف السماءالع 

وشأف عةفأىعبأ د 42/1م ع شهللايتفق  ماه ق ب  ر ألي.نظ و لاب د ح لع شهللا5-2ي يصفرؤ -أ

.شلءم لسم ويةي سمىوظءفةفىأور

األَْربََعةُ اْلَحيََواَُاتُ " لَْي ً .. . ََ ََ الَ تََزاُل ََُهاراً  .(2 :2 رؤ) "... قُد َس  قُد َس  قُد َس  : ةً قَائِلَ  ََ

لءابدو هللا(حض رهو ل ىيتكلمع ع شهللاو)ويء أم وت ب ت لاهدوضعد ودال - 

" َْ َِيِّي َْ ال َّ بِّ ِم َجَعَُّ أََماَ  تَابُوِت الرَّ ألَْجُِّ (مغنءء )ََ ََ بِيِح تَ  ... ُخدَّاماً  بِّ ِْ لِيَْخلِدُموا أََملاَ  التَّلابُوِت َدائِملاً  ... الرَّ

(16:2،01أخ1)."  اِخْدَمةَ ُكُِّّ يَْوٍ  بِيَْوِمهَ 

.م ح سأة ألسأ  ر2333و(422=42*14)مغنى422ومدف ع ألج ب لك مل،ع ز 2333ق ود ودأ -ج

.ع ملمدف عأج ي مللتءسء  لاب د 13333فقدم لل  

بِّ " َْ اْلِغَْاَ  لِلرَّ ََ إِْخَوتِِهِم اْلُمتََعلِِّمي ََ َعَدُدُهْم َم َْ ُكُِّّ اْلَخبِيرِ , َكا َْ ي ثََماُِي ََ ثََماُِيَةً  ََ  ِْ (45:1أخ1)".ِمئَتَْي

" ََ ابُو أَْربََعةُ آالأٍَل بَوَّ بِّ بِاكالَتِ , ََ بُِّحوَ لِلرَّ َِ أَْربََعةُ آالأٍَل ُم  (40:5أخ1) ."الَّتِ  ُعِملَْت للتِبيح ََ

؛49:45أخ4). لأ  وصأءة أعلأ لأه،النهأللاب د  ل ىأم د ودشاب ل  أنيك م   لنظ و لسم وى -د

(.14:25؛نحمء 0:13؛عزر 05:2،15

َْ ...(حزقء )" يِّي َِ قََف ال َّ َْ أَ ََ  ٍَ ِعيَدا ََ َربَاٍب  ََ بِّ بُِصُْوٍج  دَ فِ  بَْيِت الرَّ َُ َب أَْمِر َدا َِ ََ  َت َُاثَلا ََ َجاَد َرائِ  اْلَملِلِك  ََ
 ََّ بِّ االَّْبِ ِّ ألَ ْْ قِبَُِّ الرَّ ُْبِيَائِهِ  ْلَوِصيَّةَ ِم ْْ يَِد أَ (49:45أخ4)"  .َع

.ي مل قتب ألس سءةلكىيستهءع لمغنء أنيغن  يمهنتهمد ود لدعم لم لىأت ح -ه

الَ ِ " ُُ َْ فِ  اْلَمَخاِدعِ َه يِّي َِ ََ ُرُؤَُس آبَاِ  ال َّ ََ , ُهُم اْلُمَغْ و ُهْم ُمْعفَْو لَلْي ً  ،ََ ََ أخ1)".َعلَلْيِهِم اْلَعَملُّ ألََُّلهُ ََُهلاراً 

9:00)

4؛01:2أخ4؛45:1؛40:5؛16:01؛9:00أخ1)قدو لأدعم لمأ لىللمغنءأء س  ئءلأنت إأم هللا -و
21-14:22؛40-11:44؛09-13:01؛نحمءأأ 02:9،14أخ4؛6،16-01:2؛12-2:14أخ

(14-10:5؛

تََرَك ُهَْا" إِْخَوتَهُ لِيَْخِدُموا أََماَ  التَّابُوِت َدائِماً ِخْدَمةَ ُكُِّّ يَْوٍ  بِيَوْ ََ ََ بِّ آَساأَل  أخ1) ."ِمَهاَك أََماَ  تَابُوِت َعْهِد الرَّ

16:01)
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III-الوحدة وجنيل لكل األمم اإل: من عالمات أزمنة األيام األخرية أثنني 

تقدي قء د ت.مجم عةع قءة14333هن كح  لى.بمجءئه لر نىمرب يس ع لك  ز لكل ألم:1#  الع مة -أ

4343نجءلسءصللكلجم عةع قءةسنةرس لءهأن إ لح ية إ

ُِ فِ  " يُْكَرُ  بِبَِباَرِة اْلَملَُكوِت َهِذ ُكوَُةِ ََ ِْ َِ األَُممِ َشَهاَدةً  ُكُِّّ اْلَم ْْتََه ثُمَّ . لَِجِمي (42:12مت)".يَأْتِ  اْلُم

يصأمم.سءؤم  لا لمعندم تامل لكنءسةماأ  .رب يس ع ل حد فى لكنءسةب لك  ز لكل ألمم:4# الع مة  - 

.علىأنتامل لكنءسةفىوحد   آل

" ََ اِتلداً لِيَُكو ََ  َُ ََ  اْلَجِميل أََُلا فِيلَك لِيَُكوُُلوا ُهلْم أَْيضلاً  ََ ُْلَت أَي َهلا اكُب فِل َّ  َْ اْلَعلالَمُ اِتلداً فِيَْلا َكَملا أََُّلَك أَ ِم ُْ أََُّلَك  لِيُل

(11:41ي ) ".أَْرَسْلتَِْ 

،ي تى ل  يسأ عبمسأت ىمأ  ل حأد .أم النستهءعأنناملهبمف دن ه  .يمك لن أنناملما  :لتقا اإل -ج

بمحبأةنأدم نحتضأ عأير جأد  يمك علءن أنناملأم ر.ثالثأجء ل،ما  لكىتامليل لم  هبفىجسده

.ي خ  لدع   لمختلفةلآل


